
Prezentul înscris poate conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679. 
Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia, au 

obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 
2016/679 

Declarația de căsătorie a fost dată și 
semnată în fața noastră. 

Am confruntat datele înscrise în 
declarație cu cele din certificatele de 

naștere, care corespund întocmai 
 

 

PRIMĂRIA COMUNEI RACOVA 
Stare civilă 

 
Numărul ……… 
Din ………………………… 

 

DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE 
 

Subsemnații : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
(numele și prenumele soțului) 

domiciliat în localitatea ………………………………, strada …………………………………, numărul ………, bloc ………, scara ………, etaj 
………, apartament ………, județul ………………………………, sector ………, și 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

(numele și prenumele soției) 

domiciliat în localitatea ………………………………, strada …………………………………, numărul ………, bloc ………, scara ………, etaj 
………, apartament ………, județul ………………………………, sector ………, 
în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că : 

1. Am luat la cunoștință reciproc de starea sănătății noastre și de prevederile art. 272-278 și 282 din Legea numărul 
287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu există nici o piedică legală 
pentru încheierea căsătoriei. 

2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită. 
3. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie : 

SOȚUL ……………………………… 

SOȚIA  ……………………………… 

4. Regimul matrimonial ales este : 

Ne legitimăm cu actul de identitate seria  ………, numărul  ……………………………… 
          și actul de identitate seria  ………, numărul  ……………………………… 

Cunoaștem că legea penală pedepsește pe cei care fac declarații false. 
Declar că cunosc/nu înțeleg limba română scris și vorbit. 

 
Data 

 
………………………………… 

 Semnăturile 
 

……………………………   ………………………… 
Soț  Soție 

 
Întocmit act căsătorie numărul ………… / ………… 
Operat mențiuni 
pe actele de naștere din registrul exemplarul I 
nr. ………… al localității ………………………………, pentru soț 
nr. ………… al localității ………………………………, pentru soție 
Trimis comunicare de mențiune 
cu adresa nr. ………… din ……………………………… 
la ………………………………………………………………… 
 
 
 Trimis extras de pe actul de căsătorie la Biroul Notarial ………………………………………………………………… și la Registrul 
Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale. 
 
 

Data 
 

………………………………… 

 Semnătura 
 

………………………………… 
  


